
ZITTING 1963—1964 — 7 5 1 8 

Zeventiende Aanvullend Protocol, op 18 juni 1963 te 
Brussel ondertekend, hij het op 25 juli 1958 te Brussel 
ondertekende Protocol tussen het Koninkrijk der Neder-
landen, het Koninkrijk België en het Groothertogdom 

Luxemburg tot vaststelling van een nieuw tarief van 
invoerrechten 

BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE 
ZAKEN 

Nr. 1 

Ter griffie van de Tweede Kamer der Sta ten-Generaal 
ontvangen: 9 december 1963. 

De wens, dat deze overeenkomst aan de uitdrukke-
lijke goedkeuring van de Staten-Generaal zal worden 
onderworpen, kan door of namens de Kamer of door 
ten minste dertig leden der Kamer te kennen worden 
gegeven uiterlijk op 8 januari 1964. 

's-Gravenhage, 4 december 1963. 

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 60, lid 2, en onder 
verwijzing naar artikel 61, lid 3, van de Grondwet, de Raad van 
State gehoord, heb ik de eer U Hoogedelgestrenge hiernevens 
de Nederlandse tekst van het op 18 juni 1963 te Brussel onder-
tekende Zeventiende Aanvullend Protocol bij het op 25 juli 
1958 te Brussel ondertekende Protocol tussen het Koninkrijk 
der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom 
Luxemburg tot vaststelling van een nieuw tarief van invoer-
rechten, met bijlagen (Trh. 1963, 129) *), over te leggen. 

Een toelichtende nota bij dit protocol gelieve U Hoogedel-
gestrenge hiernevens aan te treffen. 

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, zal het protocol 
alleen voor Nederland gelden. 

De Minister van Buitenlandse Zaken a.i.. 

V. G. M. MARIJNEN. 

Aan 
de Heer Voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Toelichtende nota 
Algemeen 

Ingevolge artikel 14 van het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Economische Gemeenschap (Trh. 1957, 91) moes-
ten met ingang van 1 juli 1963 maatregelen worden getroffen 
met betrekking tot de heffing van invoerrechten. Deze maat-
regelen betroffen een verlaging van invoerrechten ten aanzien 
van goederen, welke uit andere E.E.G.-landen en "gebieden 
dnn België of Luxemburg worden ingevoerd, zodanig, dat de 
totale opbrengst aan invoerrechten op die goederen — berekend 
op basis van de waarde van de importen tijdens het jaar 1956 
— met 10 pet. werd verminderd, met dien verstande, dat de 
verlaging voor elk produkt ten minste 5 pet. bedroeg van het 
op 1 januari 1957 geheven invoerrecht. 

Bedoelde verlaging van invoerrechten had tot resultaat, dat 
de Beneluxinvoerrechten ten aanzien van het goederenverkeer 
tussen de E.E.G.-landen onderling voor andere dan de ,,land-
bouwgoederen" — dit zijn de in Bijlage II bij het E.E.G.-
verdrag bedoelde goederen —• per 1 juli 1963 werden verlaagd 
tot op 40 pet. van de op 1 januari 1957 geheven invoerrechten. 
Ten aanzien van vorenbedoelde landbouvvgoederen werden de 
invoerrechten op die datum verlaagd tot 60 pet. of 55 pet. 
van de op 1 januari 1957 geheven invoerrechten, zulks afhan-
kelijk van de omstandigheid of de invoer van deze goederen 
in de Benelux in het jaar 1960 al dan niet geliberaliseerd was 
en van de omstandigheid of de goederen in kwestie waren 
genoemd in de bijlage van het in de hierna volgende alinea 
genoemde besluit. Besloten is aan deze verplichting te voldoen 
in de vorm van een lineaire verlaging van 10 pet. 

Benevens de wijzigingen ten aanzien van het intracommu-
nautaire goederenverkeer moest het tarief wijziging ondergaan 
ten aanzien van importen uit niet-E.E.G.-landen en "gebieden. 
De Vertegenwoordigers van de Regeringen der lid-staten van 
de Europese Economische Gemeenschap hadden besloten om 

*) Nedergelegd ter griffie, ter inzage van de leden. 
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op 1 juli 1963, behoudens voor de vorenbedoelde landbouw-
goedcren over te gaan tot de tweede aanpassing van de natio-
nalc tarieven van invoerrechten aan die van het gemeenschap-
pel ijk tarief van invoerrechten der E.E.G. Ter zake moge 
worden verwezen naar artikel 2 van het in het PublikatUblad 
van de Europese Gemeenschappen, 1962, nr. 41 , opgenomen 
besluit van de evenbedoelde vertegenwoordigers van 15 mei 
1962. 

In aansluiting daaraan hadden deze vertegenwoordigers op 
2 april 1963 besloten voor de evenbedoelde tweede aanpassing 
de rechten van het gemeenschappelijk tarief van invoerrechten 
niet zonder meer als berekeningsbasis te doen gelden. In ver-
band met de omstandigheid, dat binnen zeer afzienbare tijd 
wederom tariefonderhandelinaen in het kader van de Algemene 
Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel (G.A.T.T.) 
zouden plaats vinden, werd het wenselijk geacht de tweede 
aanpassing te doen geschieden op een lagere berekeningsbasis. 
Besloten werd namelijk voor de tweede aanpassing als bere-
keningsbasis te nemen: 

1°. 80 pet. van het E.E.G.-tarief ten aanzien van die rech-
ten, welke als gevolg van de G.A.T.T.-onderhandelingen 1960 
— 1961 niet waren verlaagd; 

2°. 80 pet. van de vóór de G.A.T.T-onderhandelingen 
1960—1961 van die rechten, welke als gevolg van deze onder-
handelingen met minder dan 20 pet. waren verlaagd; 

3°. 100 pet. van de op 2 april 1963 in het E.E.G.-tarief 
voorkomende rechten voor zover deze als gevolg van de 
G.A.T.T.-onderhandelingen 1960—1961 met 20 pet. of meer 
waren verlaagd. 

Tarief overeenkomst Oostenrijk 
Ook werd rekening gehouden met een aantal wijzigingen van 

het E.E.G.-tarief als gevolg van, tijdens de G.A.T.T.-onderhan-
delingen 1960—1961, met Oostenrijk gevoerde onderhande-
lingen. 

Hierbij werd ten aanzien van ongeveer 90 goederengroepen 
het E.E.G.-tarief verlaagd. 

Tekstwijzigingen en andere correcties 
Nu in verband met het vorenstaande het Beneluxtarief van 

invoerrechten moest worden gewijzigd zijn mede enige correc-
ties in de tekst daarvan aangebracht. Het betreft hier de tarief-
posten 17.01, 44.15 (alleen de Franse tekst), 48.21 en 55.09. 

Tevens zijn nog enige correcties in het Beneluxtarief aange-
bracht welke verband houden met de omzetting van het vóór 
1 maart 1960 gegolden hebbende Beneluxtarief van invoerrech-
ten in het met ingang van die datum in werking getreden Bene-
luxtarief van invoerrechten. Bij die omzetting zijn enkele ver-
schuivingen aangebracht in de indeling van bepaalde goederen. 
Voor zover die verschuivingen een verhoging van invoerrechten 
medebrengen en deze invoerrechten betrekking hebben op im-
porten in de Benelux uit andere E.E.G.-landen en "gebieden, 
zijn zij evenwel, naar onlangs is gebleken, in strijd met artikel 
12 van het E.E.G.-verdrag. In verband hiermede zijn deze ver-
hogingen ongedaan gemaakt. Het betreft hier de in de kolom 
,.Tarief E.G." vermelde rechten bij de tariefposten 38.19 Q 
IV d 2, 39.01 B II a 1 aa, 39.07 E.V., 44.23 B I a, 56.05 A I 
en B I en 70.07 C II a. 

Voorts werd ook de tekst van het tarief van invoerrechten 
van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal op enkele 

punten gewijzigd. De Bijzondere Raad van Ministers, bedoeld 
in artikel 7 van het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap voor Kolen en Staal, heeft op 19 november 1962 
besloten sponsijzer en sponsstaal toe te voegen aan Bijlage I 
van het evengenoemde verdrag. Ook heeft de Bijzondere Raad 
van Ministers besloten de tekst van de posten 73.06, 73.07, 
73.08 en 73.11 te vereenvoudigen zonder dat dit invloed heeft 
op de hoogte van de invoerrechten, terwijl tevens werd besloten 
het invoerrecht op de onder post 73.15 B I ft 1 vallende afval-
ingots van gelegeerd staal af te schaffen. 

Schorsing van de heffing van invoerrechten 
Ten tijde dat het gemeenschappelijk tarief van invoerrechten 

der Europese Gemeenschap werd vastgesteld heeft men in de 
Benelux gedacht dat de schorsingen van invoerrechten tot de 
uitzonderingen zouden behoren. In de praktijk is anders ge-
bleken. 

Op 1 juli 1962 bestonden er invoerrechtenschorsingen ten 
aanzien van ruim 130 goederengroepen. 

Het tijdsverloop tussen de datum waarop de E.E.G."Minister-
raad op grond van artikel 28 van het E.E.G.-verdrag een besluit 
betreffende een invoerrechtenschorsing neemt en de datum 
waarop deze maatregel veelal in werking moet treden is in het 
algemeen zeer kort. Ten einde zo spoedig mogelijk de desbe-
treffende besluiten van de E.E.G."Ministerraad ten uitvoer te 
kunnen brengen, werd in Beneluxverband besloten de onder-
scheidene Ministers van Financiën te machtigen de nodige uit-
voeringsmaatregelen te treffen. 

Benelux-Protocol 

Het vorenstaande maakte een wijziging van het Bene!ux-
tarief van invoerrechten noodzakelijk. Hiertoe werd op 18 juni 
1963 tussen de Beneluxlanden het onderhavige Protocol ge-
sloten, hetwelk het tarief van invoerrechten (met de inleidende 
bepalingen), bedoeld in de artikelen 11 en 78 van het Verdrag 
tot instelling van de Benelux Economische Unie wijzigt. 

Aangetekend zij, dat, wat Nederland betreft, de hogerbe-
doelde wijzigingen van het Tarief van invoerrechten zijn ver-
vat in het Koninklijk besluit van 24 juni 1963 (Stb. 265), 
waarbij die wijzigingen overeenkomstig het bepaalde in artikel 
3, derde lid, laatste volzin, van het Protocol met ingang van 
1 juli 1963 in werking zijn gesteld. 

De wet van 23 juni 1960 (Stb. 262) biedt daartoe de moge-
lijkheid. 

De Staatssecretaris van Financiën, 

VAN DEN BERGE. 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 

J. LUNS. 

De Minister van Economische Zaken, 

J. E. ANDRIESSEN. 

De Minister van Landbouw en Visserij a.i., 

V. G. M. MARIJNEN. 


